
Rozdział 8. Streszczenie w języku polskim 

 

PBL, najczęściej występujący typ białaczki w krajach Europy Zachodniej, nadal 

pozostaje w kręgu chorób nieuleczalnych, występując częściej u mężczyzn i populacji 

dorosłych, z medianą wieku powyżej 50 roku życia. Wiele badań wykazało, że PBL 

charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym przebiegiem klinicznym i różną wrażliwością na 

zastosowane leczenie. W związku z powyższym we wszystkich nowo zdiagnozowanych 

przypadkach PBL należy szczegółowo określić czynniki prognostyczne, zaawansowanie 

kliniczne choroby i zindywidualizowane cele terapeutyczne. 

Wraz z rozwojem biologii molekularnej i pojawieniem się nowych technik 

diagnostycznych, nastąpiła znaczna poprawa w leczeniu chorób rozrostowych układu 

limfatycznego i krwiotwórczego. Nowo odkryte, swoiste markery prognostyczne pozwoliły na 

dokładniejszą stratyfikację pacjentów i bardziej precyzyjny kierunek terapii. Wykazano, że 

komórki nowotworowe w PBL wykazują oporność na apoptozę, co może być związane z 

mutacjami w obrębie genu TP53, wysoką ekspresją genów BCL2 i MCL1 lub innymi 

nieprawidłowościami genetycznymi, i w konsekwencji może prowadzić do nieskuteczności 

chemioterapii. Ponadto standardowe cytostatyki często są zastępowane lekami o bardziej 

selektywnym mechanizmie działania, wpływającymi m.in. na mikrośrodowisko komórek 

nowotworowych i ich unaczynienie, a także oddziałującymi na procesy życiowe komórki, 

struktury sub-komórkowe, antygeny powierzchniowe czy sygnalizację wewnątrz- i 

zewnątrzkomórkową. Dodatkowo długa lista przeprowadzonych badań przedklinicznych i 

klinicznych znacznie poszerzyła ilość dostępnych schematów terapeutycznych, w tym dla 

terapii PBL. 

Jako nową grupę potencjalnych leków przeciwnowotworowych związanych z 

epigenetyczną regulacją ekspresji genów wskazano IDH. IDH, poprzez zmiany w acetylacji 

histonów, wpływają na kondensację chromatyny i w efekcie prowadzą do zmian w ekspresji 

różnych genów odpowiedzialnych m.in. za cykl komórkowy, czy różnicowanie się komórek. 

Co więcej, dla ponad 15 związków z tej grupy potwierdzono aktywność przeciwnowotworową, 

a kilka z nich, głównie w połączeniu z radioterapią lub cytostatykami, zostało zatwierdzonych 

przez FDA i Europejską Agencję Leków. Obecnie różne związki z grupy IDH oceniane są w 

badaniach przedklinicznych i klinicznych, w celu potwierdzenia ich skuteczności w 

monoterapii lub w nowych połączeniach. 



Wyniki licznych badań przedklinicznych wykazały, że dobrze znany lek 

przeciwdrgawkowy, VPA, poprzez regulację różnych szlaków sygnałowych, powoduje 

znaczne zahamowanie proliferacji komórek nowotworowych. Wykazano, że VPA wpływa na 

acetylację histonów oraz białek niehistonowych przez co może hamować proliferację oraz 

nasilać proces apoptozy w komórkach zmienionych chorobowo. Dodatkowo udowodniono, że 

VPA wpływa na sygnalizację Notch i ekspresję GPCR, biorących udział w przebiegu licznych 

procesów nowotworowych. W związku z powyższym wciąż prowadzone są liczne badania 

przedkliniczne i kliniczne mające na celu ocenę skuteczności przeciwnowotworowej VPA, 

zarówno w monoterapii, jak i w różnych połączeniach. 

Celem pracy była ocena wpływu CLB i VPA stosowanych osobno oraz w połączeniu 

na żywotność i apoptozę komórek PBL in vitro oraz opracowanie metody ilościowego 

oznaczania kompilacji obydwu leków w osoczu. 

Materiał do badań (komórki jednojądrzaste z krwi obwodowej) pozyskano od 17 

nieleczonych chorych z PBL, zdiagnozowanych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji 

Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Limfocyty izolowano metodą wirowania w 

gradiencie Ficollu i analizowano po 24 i 48 godzinach inkubacji z CLB (17,5 µM) i VPA (0,5 

mM) stosowanych osobno lub w połączeniu. Komórki PBL inkubowano również bez dodatku 

leków (czysta pożywka) w celu określenia negatywnej kontroli apoptozy. Ocenę żywotności 

komórek przeprowadzono metodą z użyciem błękitu trypanu, zgodnie z zaleceniami 

producenta. Apoptozę komórek oceniono przy użyciu zestawu Annexin V-Cy3TM Apoptosis 

Detection Kit, zgodnie z zaleceniami producenta. Analizę ekspresji genów zależnych od białka 

p53, p21 i HDM2, oraz dwóch genów z rodziny Bcl2, BCL2 i MCL1, przeprowadzono z 

wykorzystaniem techniki qPCR. Natomiast ocenę cytogenetycznych czynników 

prognostycznych, takich jak trisomia chromosomu 12, delecja chromosomu 13q, delecja 

chromosomu 17p i delecja chromosomu 11q, przeprowadzono metodą FISH.  

W drugiej części pracy opracowano i zwalidowano metodę HPLC-UV do oznaczania 

CLB w osoczu oraz metodę GC-MS do oznaczania VPA w osoczu. CLB ekstrahowano z osocza 

przy użyciu metanolu, stosując metodę wytrącania białka oraz prostą filtrację. Chromatografię 

prowadzono przy użyciu kolumny LiChrospher 100 RP-18 związaną na końcu i fazy ruchomej 

składającej się z wody, acetonitrylu i kwasu mrówkowego, przy detekcji 258 nm. Do 

ilościowego oznaczania VPA opracowano czułą metodę GC-MS z zastosowaniem prostej 

derywatyzacji przedkolumnowej poprzez estryfikację metanolem oraz ekstrakcję heksanem. 

Proces rozdzielania przeprowadzono przy użyciu kolumny HP-5MS UI 30 m × 0,25 mm, 0,25 



µm i monitorowano za pomocą MS z trybem jonizacji elektronowej i selektywnego 

monitorowania jonów. 

W prezentowanych doświadczeniach zaobserwowano zwiększoną liczbę komórek 

apoptotycznych w hodowlach komórkowych z dodatkiem leków, zarówno pojedynczych 

substancji, jak i w połączeniu, w porównaniu do kontroli. Co więcej, wykazano zwiększoną 

ekspresję genów p21 i HDM2 w hodowlach komórkowych z dodatkiem CLB w porównaniu do 

kontroli, a także nasiloną ekspresję genu p21 w hodowlach komórkowych z dodatkiem 

kombinacji CLB i VPA w porównaniu do hodowli z CLB. Jednocześnie hodowle z CLB 

wykazywały wyraźnie wyższą ekspresję genu BCL2 niż hodowle z samym VPA. 

Czułość metody HPLC-UV do oznaczania CLB w osoczu, określoną jako LLOQ, 

osiągnięto na poziomie 0,075 μg/ml, a tym samym oceniono jako adekwatną w odniesieniu do 

terapeutycznych stężeń CLB w osoczu pacjentów z PBL. Dokładność metody wynosiła od 

94,13% do 101,12%, natomiast precyzja dla pojedynczej serii i dla próbek oznaczanych między 

dniami nie przekraczała wartości współczynnika zmienności 9,46%. Dla metody GC-MS do 

oznaczania VPA w osoczu osiągnięto LLOQ na poziomie 0,075 μg/ml, co pozwoli na 

zastosowanie jej do oznaczania VPA w stężeniach niższych niż te stosowane w terapii padaczki. 

Dokładność metody wynosiła od 94,96% do 109,12%, natomiast precyzja dla pojedynczej serii 

i dla próbek oznaczanych między dniami nie przekraczała wartości współczynnika zmienności 

6,69%. 

Podsumowując, w niniejszej pracy wykazano, że połączenie CLB z VPA może nasilać 

aktywność cytotoksyczną CLB w komórkach nowotworowych, prowadząc do zwiększonego 

efektu proapoptotycznego w komórkach PBL. W związku z tym proponowana kombinacja 

może prowadzić do zredukowania dawki CLB u pacjentów z PBL, a w konsekwencji 

skutkować zmniejszeniem toksyczności terapii. Dodatkowo uzyskane wyniki wskazują na 

konieczność dalszych badań nad połączeniem CLB i VPA w leczeniu PBL, a także nad innymi 

połączeniami CLB z różnymi lekami o działaniu IDH.  

Obie opracowane metody analityczne HPLC-UV do oznaczania CLB oraz GC-MS do 

oznaczania VPA spełniają wymagania wytycznych FDA dotyczących oznaczania leków w 

materiałach biologicznych i pozwalają na oznaczenie CLB i VPA w tych samych próbkach 

osocza bez wzajemnych zakłóceń. Wykazano, że wraz z wymaganą selektywnością, czułością, 

liniowością, precyzją i dokładnością, odzyskiem, niewielkim wpływem matrycy i 

przeniesieniem próbki oraz odpowiednią stabilnością, mogą być one skuteczną alternatywą dla 



wcześniej opisanych metod LC-MS lub HPLC oraz zostać wykorzystane do oznaczania niskich 

stężeń CLB i VPA w materiale biologicznym. 

 


